
 
Atodiad 1 – Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad  
 
Dychwelwch y ffurflen hon i gyrraedd Llywodraeth Cymru erbyn 15 Ionawr 2019 fan 
bellaf.  
 
Dyma’r cyfeiriad e-bost ar gyfer ymatebion neu ymholiadau: 
 
UnigacYnysig@llyw.cymru  
 
Dylid anfon ymatebion post i:  
 
Y Tîm Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru  
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ 
 
 
Eich enw: 
 

David Cook 

Sefydliad  
(os yw’n 
berthnasol): 
 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) 

Cyfeiriad E-bost: 
 

dcook@wcva.org.uk 

Eich cyfeiriad: 
 

Tŷ Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FH 

 
 
Gellir cyhoeddi ymatebion i ymgynghoriadau ar y rhyngrwyd neu 
mewn adroddiad. Ticiwch yma os byddai’n well gennych i’ch ymateb 
fod yn ddienw: 
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Cwestiwn 1: A ydych chi’n cytuno â’n diffiniadau o unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol? Os nad ydych, beth fyddech chi’n eu cynnig yn eu lle a pham? 

YDW x   NAC YDW……. 
Sylwadau: 
 
Byddai WCVA yn cytuno â’r diffiniad hwn, ond, fel mae’r ymgynghoriad yn ei amlygu, 
mae’n bwysig nodi y gall unigrwydd ac ynysigrwydd ddigwydd i unrhyw un, nid dim ond y 
grwpiau hynny y gallai pobl eu cysylltu â’r cyflyrau hyn, megis pobl hŷn. 
 
Mae unigrwydd ac ynysigrwydd ill dau’n ffactorau sy’n gadael unigolyn yn agored i 
gamdriniaeth; yn agored i fod yn sownd mewn perthynas anfoddhaol neu gamdriniol, i 
‘ffrindiau’ honedig yn cymryd mantais ac mewn perygl o gam-drin ariannol, twyll, sgam, 
troseddu, gan beri pryder diogelu sylweddol. Mae pob math o gamdriniaeth yn fwy tebygol 
o beidio cael ei herio os yw’r dioddefwr wedi’i ynysu oddi wrth unrhyw rwydwaith o 
gefnogaeth. 
 

 
Cwestiwn 2:  Sut gallwn ni helpu pobl i ddeall yr hyn sy’n sbarduno unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol a datblygu gwydnwch emosiynol a seicolegol i’w paratoi 
i gymryd camau i osgoi neu leihau’r teimladau hyn? 

 
Sylwadau: 
 
Dylai’r cwricwlwm ysgol alluogi plant a phobl ifanc i ddatblygu deallusrwydd emosiynol, 
gwydnwch personol ac iechyd meddwl a llesiant cadarn a deall i beidio ofni gofyn am 
gefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth. 
 
Gallai cymorth ychwanegol ddod gan bobl amrywiol sy’n gweithio mewn lleoliadau penodol, 
gan gynnwys athrawon, fferyllwyr, cofrestryddion, pobl trin gwallt a mwy – ble bynnag a 
gyda phwy bynnag y mae’r person yn teimlo’n gyfforddus. 
 

 
Cwestiwn 3:  Sut gall Llywodraeth Cymru feithrin yr amgylchedd priodol a chreu’r 
amodau iawn i greu cymunedau cydnerth? 
 
Sylwadau: 
 
Mae gweithgareddau niferus ac amrywiol y trydydd sector yn gwneud cyfraniad enfawr at 
lesiant Cymru. Mae cydnabyddiaeth a chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer hyn yn 
hanfodol er mwyn i’r gwaith hwn barhau. Nododd ein hadroddiadau Llunio Eich Dyfodol 
lawer o newidiadau yn yr economi, yr amgylchedd, polisi, technoleg a chymdeithas. Mae 
cyfle i’r sector, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, ddefnyddio’r newidiadau hyn i 
feithrin cymunedau cydnerth – er enghraifft, gweithio’n agosach gyda’r genhedlaeth iau 
‘hunandrefnedig, digidol-alluog’, cefnogi mewnfudwyr, cynnal amgylcheddau lleol a 
chynorthwyo pobl hŷn i rannu eu profiad drwy wirfoddoli. 
 
Mae WCVA wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar o’r enw Grymuso Cymunedau. Ynddo, 
rydym yn disgrifio grymuso fel yr ‘elfen hanfodol er mwyn gwella llesiant cymunedol’. Mae 
hyn yn golygu galluogi cymunedau i arfer rheolaeth neu ddylanwad dros y defnydd a wneir 
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o’u hasedau amgylcheddol a chymunedol allweddol a sicrhau bod o leiaf rai o’r buddion yn 
cael eu gwireddu’n lleol. Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau hefyd gydgynhyrchu â’r rheini 
sy’n derbyn eu gwasanaethau. Rhaid i bobl, nid cyrff llywodraethol na statudol, arwain y 
newid i gael eu grymuso a chreu cymunedau cryf. 
 
Mae’r adroddiad yn nodi sawl cam y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd i rymuso 
cymunedau: 

• Hyrwyddo Mudiadau Angori Cymunedol drwy neilltuo rhan o’r Rhaglen Cyfleusterau 
Cymunedol, sicrhau bod Cronfeydd Llesiant ar gael ar gyfer costau craidd a sicrhau 
bod arian i ddarparu gweithgareddau gofal cymdeithasol ar gael i fudiadau angori 
cymunedol 

• Datblygu dull aml-asiantaeth o sicrhau arfer da mewn prosesau comisiynu, gan 
hyrwyddo gwerth cymdeithasol ac effaith economaidd leol 

• Archwilio modelau i hyrwyddo buddsoddi mewn cymunedau lleol 
• Cydnabod pwysigrwydd lle a’r ymlyniad at le mewn llawer o gymunedau a chynnal 

pwyslais ar ddulliau yn seiliedig ar le mewn rhaglenni a pholisïau 
• Ystyried perchnogaeth gyfunol dros asedau fel model a ffefrir; cryfhau canllawiau ar 

drosglwyddo asedau o’r sector cyhoeddus a chyflwyno canllawiau i roi mynediad i 
fentrau cymunedol at yr ystad gyhoeddus i reoli mentrau cymdeithasol cynaliadwy 
sy’n cynhyrchu adnoddau er budd lleol. 

 
Dylai Llywodraeth Cymru yn ogystal fanteisio ar bob cyfle i hyrwyddo’r Egwyddorion 
Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru i awdurdodau lleol, darparwyr 
gwasanaethau eraill, a chymunedau. 
 
Gweler C17 am ragor ynglŷn ag asedau cymunedol. 
 

 
Cwestiwn 4:  Sut gellir paratoi plant a phobl ifanc yn well gyda’r sgiliau i sefydlu a 
chynnal cysylltiadau cyhoeddus ystyrlon? 

 
Sylwadau: 
 
Mae datblygu’r cwricwlwm newydd i Gymru yn gyfle amserol i bwysleisio pwysigrwydd 
perthnasau iach drwy weithgareddau dysgu ffurfiol a gweithgareddau cyfoethogi disgyblion, 
megis cymryd rhan mewn rhaglenni penodol i bobl ifanc fel y Geidiaid a’r Sgowtiaid, 
Gwobrau Dug Caeredin, a gweithgareddau chwaraeon, yn ogystal â gwirfoddoli yn fwy 
cyffredinol. Gall dechrau gwirfoddoli o oed cynnar arwain at arferiad sy’n para oes, gan 
ddarparu cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer cysylltiadau cymdeithasol. Mae’r partneriaid sy’n 
rhan o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn cynnal gwefan Gwirfoddoli Cymru, 
cronfa ddata genedlaethol o gyfleoedd gwirfoddoli, sy’n cysylltu gwirfoddolwyr â chyfleoedd 
sy’n briodol i’w lleoliad, eu sgiliau a’u diddordebau. Darperir cymorth ychwanegol gan 
ganolfannau gwirfoddoli i baru gwirfoddolwyr â lleoliadau gwirfoddoli addas. 
 
Mae Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn nodi bod gan waith 
ieuenctid ran bwysig i’w chwarae yn y maes hwn. Mae natur gwaith ieuenctid – h.y. wedi’i 
seilio ar egwyddor ymgysylltu gwirfoddol sy’n bodoli rhwng person ifanc ac oedolyn yr 
ymddiriedir ynddo – yn cynnig ffordd o leihau ynysigrwydd ac unigrwydd. Mae’r gwerth 
ychwanegol a ddarperir gan waith ieuenctid â mynediad agored i bawb yn golygu y gellir 
cyfeirio pobl ifanc at wasanaethau y tu hwnt i waith ieuenctid os oes angen (e.e. cymorth 
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iechyd meddwl arbenigol) er y pwysau ar y gwasanaethau cymorth hynny a’r trothwyon 
cynyddol y mae’n rhaid i bobl ifanc a’u gweithwyr ieuenctid eu goresgyn. Mae’r adroddiad 
‘Cadernid Meddwl’ gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn rhoi cryn sylw i waith 
ieuenctid. Ar gyfer hyn, rhoddodd Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru 
(NYAS); Volunteering Matters a KPC Youth dystiolaeth yn ymwneud yn uniongyrchol â 
materion sy’n wynebu pobl ifanc o ran eu hiechyd a’u llesiant emosiynol. Roedd y ffactorau 
cyfrannol a gysylltir â materion iechyd meddwl yn cynnwys ynysigrwydd, unigrwydd a 
chyfraniad positif gwaith ieuenctid wrth gefnogi pobl ifanc. Roedd yn bositif bod £2.5m 
wedi’i gyhoeddi yng nghyllideb Llywodraeth Cymru tuag at ddarparu gwasanaethau 
ieuenctid i gynorthwyo gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc drwy waith 
ieuenctid. 
 
Nododd Plant yng Nghymru yr angen i sicrhau bod plant yn cael eu parchu gan bawb o oed 
cynnar. Mae ar blant a phobl ifanc angen cyfleoedd i gymdeithasu, gyda chymorth rhieni o 
oed cynnar, megis rhaglen Dechrau’n Deg. Mae angen i bob teulu allu cael at gymorth o’r 
fath – ni ddylai fod ond ar gael i’r rheini a all ei fforddio. 
 

 
Cwestiwn 5:  Sut ydym ni’n sicrhau y gall ysgolion gynorthwyo plant a phobl ifanc a 
allai fod yn unig a/neu wedi eu hynysu yn gymdeithasol yn well? 
 
Sylwadau: 
 
Dywedodd Plant yng Nghymru y dylai ysgolion ystyried anghenion y plentyn cyfan. Mae 
hefyd angen iddynt fynd i’r afael â bwlio – maent wedi clywed gan bobl iau sy’n dweud bod 
ysgolion yn aml yn gwadu bod bwlio yn bodoli yn eu hysgol benodol nhw. Gall clybiau a 
gweithgareddau ar ôl ysgol helpu i fynd i’r afael â’r broblem hon. 
 
Gallai ysgolion gynnig cynlluniau gwirfoddoli, mentora a chyfeillio lle mae’r rheini yn eu 
harddegau, oedolion ifanc ac oedolion hŷn yn treulio amser mewn ysgolion yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau. 
 

 
Cwestiwn 6:  Beth arall all y sector tai ei wneud i leihau unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol? Sut gall Llywodraeth Cymru gynorthwyo hyn? 

 
Sylwadau: 
 
Rhagwelwn y bydd Cymdeithasau Tai yn ymateb i’r cwestiwn hwn gydag enghreifftiau o 
gymorth i denantiaid, cyfleoedd cyfranogi a phartneriaethau gydag elusennau lleol a 
grwpiau cymunedol. 
 

 
Cwestiwn 7:  Beth arall all Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu i wella gwasanaethau 
trafnidiaeth ledled Cymru? 
 
Sylwadau: 
 
Mae Cymdeithas Cludiant Cymunedol Cymru yn amlygu pwysigrwydd gwasanaethau 
cludiant cymunedol, a gynhelir am ddiben penodol a budd cymunedol, yn aml pan fo’r 
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farchnad wedi methu darparu gwasanaethau a all ddiwallu’r ystod lawn o anghenion mewn 
cymuned. Mae gweithredwyr cludiant cymunedol ledled Cymru yn gweithio gyda rhai o’r 
cymunedau mwyaf ynysig yn y wlad. Maent yn dueddol o fod yng nghefn gwlad, ac mae 
demograffeg defnyddwyr eu gwasanaethau yn dueddol o fod yn bobl hŷn a phobl ag 
anableddau. Heb gludiant cymunedol, ni fyddai llawer o’r bobl yn yr ardaloedd ynysig hyn 
yn gallu cael at wasanaethau hollbwysig sy’n hanfodol i’w hiechyd a’u llesiant. Yn aml mae 
cludiant cymunedol yn darparu milltir gyntaf ac olaf teithiau i orsafoedd neu arosfannau a 
fyddai fel arall yn anodd eu cyrraedd ar lwybr masnachol. 
 
I gefnogi gwasanaethau cludiant cymunedol, gallai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 
 
Hwyluso gwaith gwirfoddol: 

Byddai parcio gyda gostyngiad/parcio am ddim i yrwyr gwirfoddol a mannau parcio a 
gollwng arbenigol i fysiau mini cymunedol yn helpu i wella hygyrchedd y stryd fawr, gan ei 
gwneud yn haws i weithredwyr cludiant cymunedol gludo teithwyr yn nes at eu 
cyrchfannau. 

Gwella comisiynu 
Dylai fod gan bobl lais wrth siapio eu trafnidiaeth leol a chreu atebion a arweinir gan y 
gymuned pan fo’n bosib – mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn galw hyn yn ‘lleoliaeth 
trafnidiaeth’. Mae angen i rwydwaith teithio mwy integredig i’r teithiwr gael ei lunio o’r 
gwaelod i fyny, gan adeiladu ar asedau a chapasiti sydd eisoes yn bodoli mewn 
cymunedau i gadw at yr elfen ‘o’r gwaelod i fyny’ a’i seilio ar brofiadau pobl sy’n adnabod yr 
ardal a’r blaenoriaethau.  
 
Nid yw gwella integreiddio yn ymwneud â mwy o arian na rheolau newydd, yn hytrach 
mae’n ymwneud â gwneud defnydd gwell adnoddau sydd eisoes yn eu lle. Yn aml 
comisiynir gwasanaethau ar wahân, neu heb ystyried yr angen cyhoeddus ehangach. Wrth 
gomisiynu mae angen i bob gwasanaeth ddangos sut y bydd yn integreiddio â gwasanaeth 
sydd eisoes yn bodoli a helpu i ddarparu lluosogrwydd cynyddol yn y ddarpariaeth. Ni 
ddylid ystyried ansawdd wrth gomisiynu yn nhermau llwybrau a gynigir, prisiau nac amlder 
gwasanaeth yn unig. Yn hytrach, rhaid i hygyrchedd ar gyfer y nifer mwyaf o deithwyr fod 
wrth wraidd arfer comisiynu gwasanaeth o safon. 
 
Mesur effaith 
Mae’r mwyafrif o’r heriau sy’n wynebu mudiadau cludiant cymunedol, o ran polisi 
cyhoeddus, perthnasau allanol a chyllido, â’u gwraidd yn y ffordd y rhoddir gwerth rhy isel 
ar gludiant cymunedol. I fynd i’r afael â hyn, dylai Llywodraeth Cymru ystyried creu ffordd o 
fesur yn gyson y gwerth cymdeithasol ac economaidd y mae cludiant cymunedol yn ei 
gynnig, yn enwedig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Byddai datblygu fframwaith 
effaith yn helpu i annog cymorth ariannol, wrth hwyluso cysylltiadau â chyrff iechyd ac 
awdurdodau lleol.  
 
Mae mynediad corfforol at drafnidiaeth gydlynedig yn parhau i fod yn hanfodol bwysig. 



 
 

Cwestiwn 8:  Sut gallwn ni geisio sicrhau bod gan bobl fynediad at dechnoleg 
ddigidol a’r gallu i’w defnyddio yn ddiogel? 

 
Sylwadau: 
 
Dylai pobl, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae allgáu digidol yn fwy cyffredin fel ardaloedd 
gwledig ac ynysig, gael eu hannog ymhellach i fynychu gwersi digidol mewn llyfrgelloedd a 
chanolfannau cymunedol. Dylid annog mudiadau i lofnodi’r Siarter Cynhwysiant Digidol a 
helpu cymunedau i ddatblygu sgiliau yn y maes hwn. 
 
Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cynnal prosiect Cymunedau Digidol Cymru ar ran 
Llywodraeth Cymru. Ers dros ddegawd mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn 
helpu pobl i ennill sgiliau digidol sylfaenol fel y gallant gael at wybodaeth, gwasanaethau a 
swyddi ac i fod yn fwy cysylltiedig, yn ddigidol, â’u cymunedau, gan gynnwys drwy 
ddefnyddio gwirfoddolwyr digidol. Nid yw 15% o oedolion yng Nghymru arlein felly mae 
cyfrifoldeb ar fudiadau yn y sector drwyddo draw i’w cynorthwyo i fynd arlein. Gan weithio’n 
agos gyda Cymunedau Digidol Cymru mae angen i ni gyd hyrwyddo buddion positif bod 
arlein, dosbarthu gwybodaeth ynglŷn â ble mae cymorth ar gael ac ystyried darparu 
cymorth i gleientiaid a chwsmeriaid pan fo’n briodol. Rhaid gwneud hyn mewn modd diogel. 
Mae eisoes lawer o adnoddau ar gael arlein i fudiadau, ond efallai y gellid tynnu’r rhain at ei 
gilydd yn ganolog fel y bydd pobl yn fwy ymwybodol o’r hyn sydd ar gael ac fel y bydd yn 
haws cael atynt.   
 
Dylid amlygu arweiniad ar ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel ar gyfer rhieni, gofalwyr a 
staff sy’n gweithio gyda phobl iau a hŷn. 
 

 
Cwestiwn 9: Pa brofiad sydd gennych chi o effaith gwasanaethau cymdeithasol ar 
fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol? 
 
 
Sylwadau: 
 
Mae gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol, elusennau a grwpiau cymunedol brofiadau amrywiol 
o wasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd, sydd wedi’u tynnu’n ôl, neu sy’n ei chael yn 
anodd – i gyd yn mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol. 
 

 
Cwestiwn 10: Beth arall all y sector gofal cymdeithasol ei wneud i fynd i’r afael ag 
unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol? 
 
Sylwadau: 
 
Yn gryno, mae angen i’r sector gofal cymdeithasol a’r trydydd sector ddatblygu 
partneriaethau gwell. 
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Nid yw cwmpas na graddfa’r rôl a ragwelir i ddarparwyr trydydd sector yn Cymru Iachach a 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn cael eu hadlewyrchu yn yr 
adnoddau y mae’r sector yn eu cael i fynd i’r afael â chymhlethdodau unigrwydd unigol ac 
ynysigrwydd cymdeithasol a’r gwasanaethau gofal a chymorth sydd eu hangen i fynd i’r 
afael â’r rhain. Mae’r cyfeiriad a amlinellir yn Cymru Iachach yn gweithio ar y sail y bydd 
gwasanaethau yn cael eu darparu ar lefel leol/cymunedol gyda llai o alw ar ofal iechyd 
sylfaenol ac eilaidd. Serch hynny, er mwyn i weithgareddau, gwasanaethau a chyfleusterau 
cymunedol wireddu eu potensial i gyfrannu’n llawn at iechyd a llesiant, mae angen 
buddsoddi drwy’r Gronfa Drawsnewid ac mae ar y trydydd sector angen cyfle tecach a mwy 
tryloyw i hyrwyddo ei arfer arloesol a chreadigol yn unol ag Adran 16 o’r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Ymhellach, rhaid comisiynu gwasanaethau mewn 
ffordd gydgynhyrchiol, gan roi arweiniad i gomisiynwyr ymwreiddio cydgynhyrchu â 
dinasyddion; defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr ar draws yr ystod oedran. Mae 
Rheoliad 31 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn rhoi i brosesau caffael y 
gallu i fod yn hyblyg pan ellir commisiynu gwasanaethau gofal a chymorth sydd â gwerth 
cymdeithasol ac sy’n arloesol, a phan nad yw gwasanaeth o’r fath yn cael ei ddarparu. Mae 
angen hyrwyddo a gweithredu hyn yn ehangach i ddatblygu gwasanaethau llesiant 
cynaliadwy. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn annog datblygiad Fforymau Gwerth Cymdeithasol drwy’r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a phe bai’n rhoi mandad mwy cynhwysfawr 
iddynt gallai’r Fforymau hyn fod y mecanwaith i ddylanwadu ar y ffordd o ddatblygu a 
darparu gwasanaethau gofal a chymorth yn y dyfodol a datblygu modelau trawsffurfiol 
amgen i leihau unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn y gymuned. Yn draddodiadol ac 
yn bresennol, y trydydd sector (mudiadau gwerth cymdeithasol) yw’r ymatebwyr cynnar i 
ddiwallu anghenion y gymuned, yn enwedig i’r rheini sydd angen cymorth arbenigol. Mae 
llawer o fudiadau trydydd sector yn derbyn atgyfeiriad ar gyfer angen sylfaenol, ond o 
ganlyniad mae sawl mater arall yn dod i’r amlwg ac mae unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol yn ffactorau allweddol mewn canlyniadau llesiant gwael. Mae angen i 
Fforymau Gwerth Cymdeithasol fod yn gydgynhyrchiol. Mae angen iddynt wrando ar lais 
dinasyddion ac mae’r trydydd sector yn hanfodol i drosi’r llais hwnnw a gweithio gyda 
rhanddeiliaid i greu gwasanaethau sy’n mynd i’r afael nid yn unig ag unigrwydd ac 
ynysigrwydd, ond yn ehangach â llesiant cyffredinol pobl. Nid yw adnoddau’r sector yn 
ddiddiwedd, ni all barhau i gasglu gwaelodion cronfeydd ariannol. Rhaid rhoi sylw i’r 
cyfoeth o arbenigedd yn y sector i gefnogi pobl i gael at wasanaethau cymunedol, i leihau 
eu teimladau o unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol, ond mae angen adnoddau ar yr 
asedau hynny yn ogystal â sicrhau yr ystyrir beth sy’n gweithio’n dda a bod hynny’n cael ei 
ehangu drwy’r Gronfa Drawsnewid a’r Gronfa Gofal Integredig. 
 
Gallai Llywodraeth Cymru a’r sector wneud mwy i hyrwyddo Infoengine, y cyfeiriadur o 
wasanaethau trydydd sector, a reolir gan bartneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru 
(WCVA a’r 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Nghymru), sy’n amlygu gwasanaethau 
cymunedol o amgylch y wlad. 
 
Mae darparu gwybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg yn hanfodol, fel y mae darparu 
gwybodaeth a gwasanaethau mewn fformatau hygyrch. 
 

 
Cwestiwn 11:  Beth arall allwn ni ei wneud i annog pobl sydd mewn perygl o fod yn 
unig ac yn ynysig yn gymdeithasol i gymryd rhan mewn grwpiau lleol sy’n hybu 
gweithgarwch corfforol? 

https://en.infoengine.cymru/about-us


 
Sylwadau: 
 
Darparodd Cymdeithas Chwaraeon Cymru sylwadau i ni ynglŷn â’r maes hwn. 
 
Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru, cyrff statudol a’r trydydd sector 
Mae’n dra hysbys y gall gweithgarwch corfforol gael effaith bositif ar unigrwydd. Yn Lloegr, 
ar ôl lansio strategaeth Unigrwydd Llywodraeth San Steffan, ehangwyd y portffolio 
gweinidogol yn yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i 
gynnwys unigrwydd. Tra mae’n gam positif bod problem unigrwydd yn cael ei chydnabod ar 
y lefel uchel hon, credwn ei bod yn broblem traws-sector y dylid ei hystyried ym mhob 
portffolio. Rydym yn ffodus yng Nghymru fod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
yn cynnig cyfle i fynd i’r afael ag achosion unigrwydd ac ynysigrwydd a chynnig atebion drwy 
integreiddio, cynnwys a chydweithio. 
 
Yn yr achos hwn, mae’n hanfodol bod adrannau polisi Iechyd a Chwaraeon y llywodraeth a’u 
cyrff statudol perthnasol yn cydweithio’n well. Er mwyn i bobl sydd mewn perygl o fod yn unig 
ac yn ynysig ymuno â grwpiau lleol sy’n hybu gweithgarwch corfforol, dyma ofynion hanfodol 

• mapio gweithgareddau sydd eisoes yn bodoli a darpar weithgareddau y gellir 
atgyfeirio neu arwyddbostio pobl atynt 

• cefnogi ein gweithwyr gofal iechyd rheng flaen proffesiynol i fod yn ymwybodol o 
adnodd a all arwyddbostio at y gweithgareddau hyn yn eu hardal.  

 
Mae Chwaraeon Cymru wedi comisiynu ymarfer mapio data agored o gyfleusterau 
Awdurdodau Lleol yng Nghymru, a allai ddarparu llwyfan delfrydol ar gyfer storfa 
genedlaethol o weithgarwch – er y bydd y data ynddi yn dibynnu ar ewyllys da’r darparwyr 
a’r cyfleusterau i sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn cael ei ddiweddaru.   
 
Adnoddau gwell ar gyfer gweithgarwch corfforol 
Ffactor arall yw bod y seilwaith ar gyfer cyfleusterau chwaraeon a hamdden gorfforol yng 
Nghymru dan fygythiad sylweddol erbyn hyn, ar ôl blynyddoedd lawer o ddiffyg buddsoddi 
cyfalaf, gostyngiad sylweddol yn incwm Chwaraeon Cymru a chyllid gan y Loteri mewn 
termau go iawn ers 2011 a thoriadau diweddar yn y buddsoddiad gan awdurdodau lleol. 
Bydd hyn yn cael cryn effaith ar y mathau o weithgareddau sydd ar gael ac ar eu gallu i 
ddiwallu anghenion pryderon iechyd penodol unigolyn. Gan nad yw darparu hamdden yn 
rhwymedigaeth statudol, dyma’n aml y peth cyntaf dan y chwyddwydr pan fo Awdurdodau 
Lleol yn wynebu prinder ariannol, ac ni fydd llawer o’r rheini sydd â’r angen mwyaf, megis 
pobl hŷn ar incwm sefydlog, yn gallu fforddio’r costau os rhoddir y baich ariannol arnynt 
hwy. O gofio bod anweithgarwch corfforol yn costio’n ddrud i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, 
bydd lleihau’r buddsoddiad mewn gweithgarwch corfforol yn fwy costus i bwrs y wlad yn yr 
hirdymor. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1750984X.2016.1177849?src=recsys&journalCode=rirs20


 
Presgripsiynu cymdeithasol 

Mae pwysigrwydd modelau presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru yn tyfu yn ein 
gwasanaethau iechyd a chymunedol ac yn y trydydd sector, sydd mewn sefyllfa dda i wella’r 
unigrwydd a’r ynysigrwydd cymdeithasol y mae pobl yn ei chael yn anodd delio gyda nhw 
heb gymorth. 
 
Ystyrir presgripsiynu cymdeithasol yn un o’r atebion i leihau dibyniaeth y cyhoedd ar ofal 
sylfaenol ac eilaidd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r model yn cydnabod bod angen i’r 
dull gweithredu fod yn amlddimensiwn a bod unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn 
ddau ddimensiwn y mae pobl yn eu hamlygu fel testun pryder ar gyfer llesiant. Serch hynny, 
bydd mynd i’r afael â materion o’r fath yn rhoi pwysau ar gymunedau ac adnoddau, a allai 
gael effaith niweidiol ar fudiadau trydydd sector. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod 
presgripsiynu cymdeithasol, ar gyfartaledd, yn lleihau dibyniaeth ar wasanaethau 
Ymarferydd Cyffredinol 28% ar ôl atgyfeirio at gynlluniau/gwasanaethau presgripsiynu 
cymdeithasol a 24% o ostyngiad yn nifer y cleientiaid sy’n gorfod mynd i Adran Damweiniau 
ac Achosion Brys ysbyty ar ôl atgyfeiriad. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Rhwydwaith 
Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, drwy ei aelodau mewn sawl sector a’r byd 
academaidd, wedi datblygu llwyfan ymchwil i gasglu’r dystiolaeth hanfodol ar gyfer 
presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru ac wedi sefydlu tair cymuned ymarfer. Mae’r 
Rhwydwaith hwn mewn sefyllfa ddelfrydol i weithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r 
defnydd o bresgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru yn seiliedig ar y dystiolaeth i fynd i’r afael 
â materion cysylltiedig ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol. 
 
Mae cynllun i atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff wedi dangos addewid wrth dargedu 
cleifion anweithgar sydd mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, ond nid yw’r math hwn o 
ymyrraeth ddwys bob amser yn angenrheidiol i’r rheini â materion iechyd eraill megis 
problemau iechyd meddwl neu angen colli pwysau. Bydd gwella arferion presgripsiynu 
cymdeithasol, megis y gallu i arwyddbostio at weithgareddau fel yr astudiaethau achos 
uchod, yn hanfodol i wneud unrhyw gynnydd tuag at ddatrys ein hargyfwng gordewdra 
cynyddol a chostau sylweddol salwch meddwl.   

Canfu astudiaeth ddiweddar fod y mwyafrif o Ymarferwyr Cyffredinol yn methu rhoi cyngor 
sylfaenol i gleifion wneud ymarfer corff, er gwaethaf tystiolaeth helaeth y gall haneru’r 
perygl o glefydon difrifol. Canfu’r ymchwil yn ogystal nad yw 80% o Ymarferwyr Cyffredinol 

Astudiaethau Achos – Sut y gall Chwaraeon helpu i leihau Ynysigrwydd Cymdeithasol 
 
Mae peth wmbreth o weithgareddau yn cael eu cynnal ar hyd a lled y wlad, fel y 
bartneriaeth rhwng Pêl-rwyd Cymru a Ffederasiwn Sefydliad y Merched ym Morgannwg 
a ddatblygodd Glwb Pêl-rwyd Cerdded yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r Clwb wedi cael 
ymateb ardderchog gan fenywod hŷn yn yr ardal a oedd yn ynysig yn gymdeithasol. 
 
Ymysg y rhaglenni eraill sy’n cael effaith y mae’r bartneriaeth rhwng Golff Cymru a’r 
Gymdeithas Strôc sydd wedi galluogi goroeswyr strôc i ailddechrau chwarae’r gamp na 
feddylient y byddent yn ei wneud byth eto. Mae’r adborth positif dros ben yn cyfeirio at 
fwy o gymdeithasu, cwmnïaeth a chystadleuaeth gyfeillgar sydd, yn eu tro, wedi gwella 
iechyd a llesiant cyfranogwyr a’u teuluoedd. Mae fideo sy’n egluro’r bartneriaeth hon ar 
gael yma. 

https://westminsterresearch.westminster.ac.uk/download/e18716e6c96cc93153baa8e757f8feb602fe99539fa281433535f89af85fb550/297582/review-of-evidence-assessing-impact-of-social-prescribing.pdf
https://gov.wales/statistics-and-research/evaluation-national-exercise-referral-scheme/?skip=1&lang=cy
https://bjgp.org/content/67/663/e668
https://www.facebook.com/sportrct/videos/581096535664794/
http://www.walesgolf.org/disability-golf/


yn crybwyll y mater gan nad oeddynt yn ymwybodol o fuddion ymarfer corff neu’n ansicr sut 
i godi’r mater. Mae adnoddau fel Motivate 2 Move a Moving Medicine, a ddatblygwyd i 
annog gweithwyr meddygol proffesiynol i ddeall buddion presgripsiynu ymarfer corff, yn 
hynod o ddefnyddiol, ond byddant yn syrthio’n fyr os na all yr ymarferydd gofal iechyd 
arwyddbostio at gyfleoedd i fod yn weithgar yn gorfforol. 

 
Mwy o ymwybyddiaeth o’r opsiynau 
Yn hanesyddol, mae iechyd a chwaraeon wedi gweithredu i raddau helaeth ar wahân, heb 
lawer o gysylltiad na chydweithio, er gwaethaf dyhead gan fyd chwaraeon i wneud hynny. 
Mae chwaraeon yn ymyrraeth iechyd effeithiol, ac mae angen i uwch swyddogion iechyd 
ddeall y sbectrwm eang o chwaraeon a hamdden gorfforol – o ioga a dawnsio, Parkrun, i 
gampau Olympaidd. Cred Cymdeithas Chwaraeon Cymru fod hyn wedi cyfrannu at 
ddiwylliant yn y llywodraeth, ac yn enwedig ym myd iechyd, nad yw’n cydnabod yr effaith 
sylweddol y gall chwaraeon a hamdden gorfforol ei chael ar rai o broblemau cymdeithasol 
mwyaf Cymru, gan gynnwys unigrwydd ac ynysigrwydd. 
 
Tra mae cyfrifoldeb arnom ni gyd – yn ein teuluoedd, ein broydd a’n gweithleoedd – i greu 
cymdeithas fwy cysylltiedig, mae cyfrifoldeb cymdeithasol ar y llywodraeth i wneud popeth 
o fewn ei gallu i ysgogi’r newid angenrheidiol mewn ymddygiad i alluogi hyn i ddigwydd, ac 
mae hyn yn dechrau gyda’i swyddogion. 
 
Bach iawn fydd effaith hirdymor y Gronfa Iach ac Egnïol onid yw Iechyd Cyhoeddus, 
Awdurdodau Lleol a chyrff llywodraethol eraill yn cymryd o ddifrif rôl chwaraeon a hamdden 
gorfforol yn gwella iechyd y genedl ac yn buddsoddi mewn mesurau ataliol – megis 
mynediad gwell at weithgarwch corfforol a mwy o ymwybyddiaeth ohono, er mwyn delio’n 
briodol â materion y gellir eu hosgoi megis ynysigrwydd cymdeithasol a salwch meddwl. 
 
Mae Chwaraeon BME Cymru yn gofyn i Lywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Pwysleisio’r buddion ehangach, a chodi llais amdanynt, y gall cysylltiad 
cymdeithasol chwaraeon eu darparu ar gyfer llesiant meddwl, yn enwedig mewn 
clwb/grŵp 

• Ystyried cynnig chwaraeon a gweithgarwch corfforol ochr yn ochr â grwpiau 
traddodiadol sy’n bodoli mewn cymunedau lleol e.e. Bingo/Bore Coffi, ayyb, fel y 
bydd pobl yn datblygu diddordeb cychwynnol mewn lle sydd eisoes yn teimlo’n 
ddiogel iddynt 

• Canfod rhwystrau unigol yn hytrach na chanolbwyntio ar y rhai traddodiadol yn unig 
(e.e. trafnidiaeth, costau sesiwn, ayyb), oherwydd hyd yn oed ar ôl dymchwel y rhain 
ceir materion dyfnach a mwy cymhleth o ran pam nad yw pobl yn cymryd rhan 

• Cefnogi mudiadau amrywiol sy’n darparu ar gyfer y rheini o gymunedau ceiswyr 
lloches a ffoaduriaid i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Bydd 
hyn o gymorth i leihau ynysigrwydd ac unigrwydd 

• Darparu cymorthdaliadau ar gyfer gweithgareddau chwaraeon a hamdden prif ffrwd, 
yn enwedig i’r rheini o ardaloedd o amddifadedd a chefndiroedd incwm isel 

• Cynnig mwy o gymorth ariannol tuag at greu cyfleusterau/lleoliadau chwaraeon 
mewn ardaloedd BME allweddol a phoblog. Byddai hyn yn dymchwel rhwystrau 
trafnidiaeth. 

 
 

Cwestiwn 12:  Ym mha ffyrdd eraill all gwasanaethau iechyd chwarae eu rhan i leihau 

https://gpcpd.walesdeanery.org/index.php/welcome-to-motivate-2-move
https://movingmedicine.ac.uk/


unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol? 
 

Sylwadau: 
 
Mae seilwaith ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol, yn enwedig yn y sector gofal sylfaenol, 
wedi bod yn tyfu dros y blynyddoedd diwethaf, megis mentrau ‘cysylltwyr cymunedol’ gan 
rai Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a’r cynlluniau peilot presgripsiynu cymdeithasol ar gyfer 
iechyd meddwl, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar ac a roddir ar waith 
gan y Groes Goch Brydeinig a Mind Cymru. Mae WCVA yn bartner arweiniol, gan 
gydweithio â Phrifysgol De Cymru, yn Rhwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol 
Cymru, sy’n dwyn ynghyd rwydwaith o academyddion, cyrff y sector cyhoeddus ac 
ymarferwyr, sy’n rhannu diddordeb mewn creu sylfaen dystiolaeth gryfach, y gellir llunio 
polisïau arni yn y dyfodol. 
 
Mae’r trydydd sector hefyd yn ymwneud â sawl cynllun ‘adref o’r ysbyty’, sy’n darparu 
cymorth hanfodol, yn enwedig i bobl hŷn, i symud yn ôl i’w cartrefi eu hunain a chael 
cysylltiad rheolaidd ag aelod o staff neu wirfoddolwr i gefnogi’r symud a helpu i gysylltu’r 
unigolyn yn fwy parhaol â’r cymorth angenrheidiol gan deulu, cyfeillion a chymdogion. Dylid 
rhoi cynlluniau o’r fath ar waith yn ehangach yng Nghymru, fel mai dyma’r peth arferol yn 
hytrach na’r eithriad. 
 
Mae darparu gwybodaeth a gwasanaethau yn Gymraeg yn hanfodol, fel y mae darparu 
gwybodaeth a gwasanaethau mewn fformatau hygyrch. 
 

 
 

Cwestiwn 13:  Beth arall all Llywodraeth Cymru ei wneud i annog pobl i wirfoddoli? 
 
Sylwadau: 
 
Darparodd Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful sylwadau i ni ynglŷn â Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, gan amlygu gwirfoddoli a dinasyddiaeth weithgar fel 
blaenoriaethau lleol, a chydnabod y cyfraniad sylweddol sy’n cael ei wneud, ac y gellir ei 
gryfhau ymhellach gyda chymorth Llywodraeth Cymru. Gyda hyn mewn golwg, dylai 
Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 
 
Ei gwneud yn haws gwirfoddoli 
 

• Annog gwirfoddoli ymysg cyflogeion drwy Gynlluniau Gwirfoddoli i Gyflogeion – gallai 
hyn fod yn weithgareddau i unigolion neu mewn grwpiau 

• Annog mwy o gyflogwyr i ganiatáu amser i ffwrdd ar gyfer gwirfoddoli, gan gynnwys i 
ymddiriedolwyr elusennau 

• Annog cyrsiau cyn ymddeol gan gynnwys ‘ymwybyddiaeth o wirfoddoli’. Gallai hyn 
gynnwys lleoliadau blasu i’r rheini sy’n dynesu at oed ymddeol 

• Gwneud mwy i gydnabod y gwahaniaeth y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud yn eu 
cymunedau a dathlu eu cyfraniad 

• Cryfhau’r ffordd o ddatblygu a rheoli gwirfoddolwyr, i sicrhau bod gan wirfoddolwyr y 
sgiliau a’r cymorth cywir i wneud mwy fyth o wahaniaeth 

https://www.wcva.org.uk/about-us/news/2018/11/wales-social-prescribing-research-network?seq.lang=cy-GB
https://www.wcva.org.uk/about-us/news/2018/11/wales-social-prescribing-research-network?seq.lang=cy-GB


• Ei gwneud yn haws i wirfoddolwyr gefnogi ein gwasanaethau cyhoeddus. Mae 
gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad unigryw sy’n hybu gwasanaethau cyhoeddus, 
gan helpu staff i wneud mwy a gwella profiad y bobl sy’n eu defnyddio 

• Ei gwneud yn haws i bobl feithrin eu sgiliau a sicrhau swydd dda drwy wirfoddoli. 
 
Dymchwel rhwystrau sy’n atal pobl rhag gwirfoddoli 
 
Gall gwirfoddoli chwarae rhan ystyrlon yn helpu pobl i ddatblygu’r sgiliau a’r profiad sydd eu 
hangen arnynt i sicrhau swydd. Serch hynny, mae dryswch ynglŷn â’r rheolau a diffyg 
ymwybyddiaeth o’r rôl y gall gwirfoddoli gwirioneddol ei chwarae i helpu pobl yn ôl i fyd 
gwaith yn dal i fod yn rhwystr. Dylem ddymchwel y rhwystrau hyn drwy wneud y canlynol: 
 

• Cael gwared ar dâp coch ac egluro unrhyw ddryswch ynglŷn â’r rheolau 
• Sicrhau bod staff Canolfannau Byd Gwaith yn deall darpar fuddion gwirfoddoli ac yn 

gyfarwydd â’r rheolau ynglŷn â chymhwysedd i wirfoddoli a bod y rhain yn cael eu 
rhoi ar waith yn gyson. 

 
Cydnabod bod llawer o wirfoddoli yn anffurfiol 
Efallai na fydd gwirfoddolwr hyd yn oed yn credu ei fod yn gwirfoddoli. Mae llawer o bobl 
eisoes yn cynorthwyo cymdogion hŷn er enghraifft neu’n hel sbwriel ar ymyl y ffordd neu yn 
eu parc lleol heb unrhyw ysgogiad a heb ystyried mai gwirfoddoli yw hyn. Dylid cyflwyno 
digwyddiadau gweithredu cymunedol i helpu i annog a thargedu’r math hwn o gymorth 
anffurfiol ar gyfer materion lleol penodol. Gall osgoi’r gair ‘gwirfoddoli’ helpu i ddenu mwy o 
bobl sydd â barn ystrydebol o sut beth yw ‘gwirfoddolwr’. 
 
Deall buddion gwirfoddoli a’u cyfleu i’r gwirfoddolwr 
Ceir budd amlwg wrth annog pobl i ymwneud â’u cymunedau mewn ffyrdd amrywiol, gan 
gynnwys gwirfoddoli. Mae meithrin rhwydweithiau cymdeithasol a chymryd rhan mewn 
gweithgarwch â phwrpas yn y ffordd hon yn debygol o gynnig buddion personol megis hwb i 
lesiant ac atal neu leddfu unigrwydd. 
 
Mae adolygiad o dystiolaeth gyhoeddedig Volunteering, health and wellbeing gan Volunteer 
Scotland ym mis Tachwedd 2018 yn nodi effaith bositif gwirfoddoli, yn enwedig ar bobl hŷn, 
gan ddweud: ‘Wrth wasanaethu eu cymunedau canfu gwirfoddolwyr ei fod yn ‘ddewis’ sy’n 
helpu i lenwi’r ‘gwacter’ a all ffurfio ar ôl ymddeol. Mae’n darparu symbyliad, cwmnïaeth a 
chyfeillgarwch, gan felly atal ynysigrwydd ac unigrwydd.’ 
 
Mae’r adroddiad yn ystyried rhai o’r ‘hwyluswyr’, megis amlder a dwyster gwirfoddoli, 
cymhellion anhunol a chydnabyddiaeth o gyfraniad gwirfoddolwyr a rhai effeithiau 
negyddol, megis straen yn y rôl, gorflino, her emosiynol a chorfforol. 
 
Er mwyn i gyfleoedd gwirfoddoli fod ar gael yn eang ar draws pob grŵp cymdeithasol a 
chymuned gallai Llywodraeth Cymru fuddsoddi adnoddau i greu seilwaith gwirfoddoli cryf a 
phroffesiynol – h.y. arweinwyr gwirfoddoli a all greu, hyrwyddo a datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli sy’n ddiogel, wedi’u rheoli’n dda, wedi’u cydgynhyrchu, yn llawn pwrpas ac yn 
rhoi boddhad. Mae angen arbenigedd ac adnoddau pwrpasol o’r fath mewn cyrff seilwaith 
lleol a hefyd mewn mudiadau statudol a mudiadau trydydd sector lle mae gwirfoddoli yn 
digwydd. 
 
Heb y buddsoddiad hwn,  

file://wcva.org.uk/wcvashare/volunteering%20unit/Projects/Helpforce/evaluation%20and%20research/literature%20review/Volunteering%20Health%20%20Wellbeing%20-%20Full%20Report-1%20Volunteer%20Scotland%20%202018(002)%20(1).pdf


• gallai gwirfoddoli ffynnu mewn cymunedau mwy cefnog ond eithrio llawer a allai elwa 
fwyaf o wirfoddoli 

• gallai arfer rheoli gwael arwain at gynnwys gwirfoddolwyr yn ormodol neu ddim digon 
ac at ddadrithiad 

• efallai na fydd diwylliant sefydliadol (yn enwedig mewn mudiadau mawr lle staff sydd 
amlycaf) yn cofleidio nac yn cefnogi potensial cyfraniadau gwirfoddolwyr nac yn 
manteisio’n llawn arnynt. 

 
Deall effaith gwirfoddoli ar unigrwydd a’i chyfleu 
 
Gall gwirfoddolwyr hefyd gyfrannu at leihau unigrwydd eraill, ac ystyrir hyn yn helaeth yn yr 
adolygiad diweddar Dulliau gwirfoddoli i fynd i'r afael ag unigrwydd ymhlith pobl hŷn. 
 
Unwaith eto, credwn y byddai buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu arweinwyr 
gwirfoddoli proffesiynol, hyfforddedig yn cynnig buddion helaeth.  
 
Mae tystiolaeth a anfonwyd at WCVA gan y prosiect Volunteering for Wellbeing yn Sir 
Fynwy yn atgyfnerthu’r pwynt hwn ac yn dangos y newid sy’n digwydd rhwng ‘rhoi’ a 
‘derbyn’ drwy gymryd rhan weithgar mewn prosiectau gwirfoddoli. 
 

• mae’r mwyafrif o bobl yn dweud eu bod eisiau ‘rhoi’n ôl i’r gymuned’ neu gynorthwyo 
pobl eraill. Yr hyn y mae VfW yn ei weld, fodd bynnag, yw yn aml bobl sydd wedi’u 
hynysu neu sy’n unig sydd eisiau cymryd rhan mewn pethau mewn ffordd bositif i 
gwrdd â phobl newydd a theimlo eu bod yn perthyn i rywbeth; sydd yn aml wedi bod 
drwy newid mewn amgylchiadau megis symud, colled, salwch, trawma ayyb. ac yn 
teimlo’r angen i wneud rhywbeth i atal eu hiselder neu eu hunigrwydd – rhywbeth 
anodd i’w gyfaddef neu siarad amdano. 
 

• ceir gwirfoddolwyr o bob oed, ond mae VfW yn gweld bod gwirfoddoli yn arbennig o 
fuddiol i bobl hŷn gan fod llawer wedi’u cael eu hunain ar eu pen eu hunain ar ôl 
gofalu am rywun, colli cymar neu ymddeol ar ôl oes o weithio, a gofalu am eraill. 
Mae gwirfoddoli yn gwneud byd o wahaniaeth i lawer o’r bobl hyn 
 

• wrth i amser fynd rhagddo ry’ ni hefyd yn gweld y bobl hyn yn trosi’n raddol o ‘roi’ at 
ein gwasanaethau i ‘dderbyn’ ein gwasanaethau, er enghraifft, ymuno â’r Cynllun 
Ceir sydd ar gael i bobl sydd wedi gorfod rhoi’r gorau i yrru 
 

• nid yw gwirfoddoli yn digwydd ohono’i hun; y rheswm pam mae’r prosiectau hyn yn 
gweithio cystal yw bod ganddynt weithwyr medrus sy’n cynnwys unigolion yn y 
prosiectau yn ofalus ac yn eu rhoi ar ben ffordd. Maent hefyd yn ‘paru’ gwirfoddolwyr 
ac yn gofalu amdanynt. Mae gan VfW lawer o wirfoddolwyr sydd angen cwmni a 
chymorth yn fwy na’r ‘buddiolwyr’ yr ydym yn eu cefnogi 
 

• cost isel sydd i’r gwasanaethau hyn ond mae yna gost sef cyflogi’r cydlynwyr i 
sicrhau diogelwch a chynhwysiant. Mae’n fodel gwaith ‘buddsoddi i arbed’, gan gadw 
pobl yn dda yn y gymuned a thynnu pwysau oddi ar wasanaethau statudol. Canfu’r 
gwerthusiad diweddar o’r prosiect Community Connections fod £3.80 yn cael ei 
gynhyrchu am bob £1 a fuddsoddir 

https://gov.wales/statistics-and-research/volunteering-approaches-tackling-loneliness-social-isolation-older-people/?skip=1&lang=cy
http://www.bridgescentre.org.uk/about/volunteering-for-wellbeing/
http://www.bridgescentre.org.uk/about/volunteering-for-wellbeing/
http://www.befriendingmonmouthshire.org.uk/about.htm
http://www.befriendingmonmouthshire.org.uk/about.htm


 
• mae’r prosiect Volunteering for Wellbeing yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor 

Sir Fynwy. Mae’r awdurdod lleol hwn yn buddsoddi mewn cymorth ar gyfer 
gwirfoddoli gan eu bod wedi gweld, drwy brosiectau fel Community Connections, y 
gall gwirfoddoli chwarae rhan hanfodol yn cefnogi pobl i gadw’n dda ac yn weithgar 
ac i ffwrdd oddi wrth wasanaethau gofal statudol am hirach.  

 
Cwestiwn 14:  Sut all y trydydd sector chwarae rhan gryfach o ran helpu i fynd i’r 
afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol? Beth all Llywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus eraill ei wneud i gynorthwyo hyn? 
 
Sylwadau: 
 
Cynyddu adnoddau 
Mae cyllid tymor byr yn bygwth niweidio’r berthynas rhwng y trydydd sector a’r cymunedau 
mae’n eu gwasanaethu, pan ddaw cyllid i ben. Gall cau gwasanaethau dorri’r cyfeillgarwch 
bregus sy’n cael ei greu gan weithgareddau a gefnogir, gan daflu’r unigolion yn ôl at 
ynysigrwydd ac unigrwydd. Rydym wedi nodi sylwadau cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch cylchoedd cyllido tymor byr pan 
ddywedodd mai cynnyrch ydynt o’r angen i gydbwyso ymrwymiadau cyllidebu â 
‘rhagdybiaethau cynllunio synhwyrol a realistig’ yn wyneb yr ansicrwydd a achosir gan 
Brexit a chyni. Serch hynny, pwysleisiwn eto fod ar lawer o fudiadau trydydd sector angen 
mwy o sefydlogrwydd i oroesi a bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried sefydlu 
cylchoedd cyllido amlflwyddyn ble bynnag bosib. 
 
Cefnogi rôl cyfalaf cymdeithasol 
Mae gan y trydydd sector a Llywodraeth Cymru ran allweddol i’w chwarae yn datblygu 
cyfalaf cymdeithasol, a all helpu i atal unigrwydd ac ynysigrwydd. Mae sawl astudiaeth wedi 
dangos yr effeithiau positif y mae gwirfoddoli yn eu cael ar iechyd a llesiant drwy gynyddu 
cysylltiadau cymdeithasol, helpu i drechu ynysigrwydd ac unigrwydd, meithrin 
ymddiriedaeth a gwella cydlyniant cymunedol. Mae’r ffactorau hyn i gyd o fudd i unigolion 
ond maent hefyd yn helpu i feithrin cyfalaf cymdeithasol – sef y rhwydweithiau a’r 
perthnasau cymdeithasol, a’r gwerthoedd a’r ymddygiad a rennir, sy’n helpu cymdeithas i 
weithredu’n effeithiol. 
 
Cydnabyddir bod cyfalaf cymdeithasol yn hybu twf a chynaliadwyedd economaidd yn 
ogystal â llesiant unigolion a chymunedau. Mae’n hanfodol ar gyfer cymdeithas gynhyrchiol 
a chydlynol sydd â’r cadernid a’r capasiti i ymateb i broblemau sydd eisoes yn bodoli neu 
eu hatal rhag gwaethygu. Mae’r Tasglu Gweithredu Cynnar wedi pwysleisio bod ‘meithrin 
perthnasau yn ganolog i weithredu cynnar effeithiol, boed hynny drwy gysylltu cymunedau 
yn well neu gynyddu ymddiriedaeth mewn gwasanaethau a’r bobl sy’n eu defnyddio.’ Mae 
llawer o grwpiau trydydd sector yn cyfrannu at y gwaith hwn ac mae eu gwybodaeth leol ac 
arbenigol, eu gallu i fod yn gyfryngwyr y gellir ymddiried ynddynt, a’r rhwydweithiau 
cymdeithasol maent yn eu hwyluso, yn adnodd enfawr a all ei gwneud yn bosib cymryd 
camau mwy integredig, cydweithredol ac ataliol. 
 
Cred WCVA y dylai atal dirywiad cyfalaf cymdeithasol fod yn flaenoriaeth allweddol i 
Lywodraeth Cymru fel rhan o’r agenda atal gyffredinol, gan gynnwys wrth gwrs mynd i’r 
afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd. Yn amlwg, mae presenoldeb trydydd sector gweithgar 
a ffyniannus yn rhan o hyn. 

https://www.understandingsociety.ac.uk/2016/01/26/volunteering
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/bulletins/socialcapitalintheuk/may2017


 
Peidio gor-reoleiddio 
Dywedodd Cytûn fod llawer o rôl y trydydd sector (e.e. grwpiau ffydd, ond hefyd lawer o 
fudiadau cymunedol anffurfiol eraill) ar ei gorau os nad yw wedi’i chyfundrefnu neu ei 
rheoleiddio. Mae cyrff trydydd sector lleol yn aml yn effeithiol iawn am godi’r rheini sydd 
wedi ‘llithro drwy fylchau’ darpariaeth statudol a darpariaeth ffurfiol y trydydd sector ac am 
gynnig, mewn ffordd fach ond hynod o werthfawr, gyfeillgarwch, cwmnïaeth, cymorth a 
chyfleoedd i gyfrannu at y gymuned.  
 
Mae clybiau a chymdeithasau anffurfiol yn dueddol o beidio gwahaniaethu’n fanwl rhwng 
‘cynorthwywyr’ a ‘chleientiaid’. Mae’r rheini sy’n cael eu cynorthwyo allan o unigedd ac 
ynysigrwydd yn cynorthwyo eraill yn ogystal, drwy eu presenoldeb yn unig. Pan ddarperir 
gwasanaethau ffurfiol, ac yn sgil gofynion arian grant, mae’n aml angen gwahaniaethu 
rhyngddynt a’u mesur, ac – ni waeth pa mor ofalus y gwneir hyn – mae hynny’n creu naws a 
all ynddi ei hun fod yn rhwystr. Gellir cefnogi anffurfioldeb drwy beidio bod yn rhan o 
‘raglen’ o unrhyw fath a pheidio derbyn unrhyw gyllid allanol.  
 
 
Dylai Llywodraeth Cymru hefyd wneud y canlynol: 
• Cefnogi rolau Brocer/Cydlynydd Cymunedol i alluogi dinasyddion i gysylltu â 

chymorth cymunedol neu gymorth gan gymheiriaid yn eu cymunedau 
• Cefnogi gwaith i feithrin capasiti mewn cymunedau lle mae diffyg cymorth 

cymunedol 
• Cynyddu’r cymorth i wasanaethau cyfeillio gwirfoddol, sydd angen bod yn fwy 

cynaliadwy ac yn llai dibynnol ar ffrydiau cyllido tymor byr. 
 

 
 

Cwestiwn 15:  Sut gall cyflogwyr a busnesau chwarae eu rhan i leihau unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol? 
 
Sylwadau: 
 
Nodwn ein diddordeb mewn gweithio gyda chyflogwyr a busnesau i ystyried rhaglenni 
gwirfoddoli a gefnogir gan y cyflogwr a rhaglenni cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. 
 

 
Cwestiwn 16:  Beth arall all Llywodraeth Cymru ei wneud i gynorthwyo’r rheini sy’n 
dioddef tlodi ochr yn ochr ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol? 
 
Sylwadau: 
 
Gallai Llywodraeth Cymru weithio gydag asiantaethau arbenigol i annog dulliau 
cydgysylltiedig ble bynnag bosib a manteisio ar unrhyw ymchwil benodol y gallai fod gan 
elusennau, gan gynnwys Cyngor ar Bopeth ac Age Cymru, fynediad ati. 
 

 
 



Cwestiwn 17:  Beth arall allwn ni ei wneud i gynyddu cydnerthedd cymunedol a 
chynorthwyo cymunedau i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd 
cymdeithasol? 
 
Sylwadau: 
 
Datblygu cymorth i asedau cymunedol 
 
Mae sylwadau gan Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful yn nodi y dylem ystyried datblygu 
cymorth cymunedol ac asedau cymunedol ymhellach. Serch hynny, mae angen 
dealltwriaeth gyffredin o beth mae hyn yn ei olygu er mwyn buddsoddi mewn cymorth 
cymunedol a’i ddatblygu. Gallai hyn gynnwys:  
 

• Rhwydwaith o bwyntiau gwybodaeth ym mhob cymuned lle ceir gwybodaeth wyneb 
yn wyneb ac arlein ynglŷn â’r hyn sydd ar gael o ran gweithgareddau, grwpiau, 
gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gan y 
sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat – er enghraifft, y swyddfa bost, 
caffi lleol, canolfan gymunedol a llyfrgell 

• Dylai fod gan bob cymuned fynediad at atgyfeiriad cymunedol (cydlynu cymunedol, 
presgripsiynu cymdeithasol ac ymarfer corff) a all helpu i gydlynu fframwaith lleol i 
ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ym mhob lleoliad yn y gymuned i bobl o 
bob oed a gallu 

• Cydlynu cymunedol, sy’n helpu i ganfod, denu a chefnogi pobl a all fod yn unig ac 
wedi’u hynysu mewn gweithgareddau cymunedol. Mapio a chysylltu 
gweithgareddau, grwpiau, gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol; a datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli, yn enwedig ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

• ‘Cwricwlwm cymunedol’ i helpu i ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau defnyddwyr 
gwasanaethau, teuluoedd, gofalwyr, gwirfoddolwyr a chynorthwywyr eraill i ddarparu 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniad perthnasol mewn amgylchedd diogel a chefnogol 

• Mwy o gydweithio ac integreiddio â dull gweithredu a rennir ac sydd wedi’i seilio ar 
le, gan gynnal cyfarfodydd rheolaidd o randdeiliaid, arweinwyr cymunedol a 
darparwyr gwasanaethau a dangos y pum ffordd o weithio fel ‘un gwasanaeth 
cyhoeddus’ o dan fantell ‘Rhwydwaith Bro’ gan rannu ffiniau â Chlystyrau Gofal 
Sylfaenol a Chlystyrau Ysgolion 

• Ei gwneud yn ofynnol i bob gwasanaeth cyhoeddus a bob gwasanaeth a gomisiynir 
gyfrannu at gymorth cymunedol a darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn 
ogystal â darparu’r gwasanaeth 

• Canfod pobl sydd angen cymorth ychwanegol i gael at wasanaethau, er enghraifft 
pobl sydd ag anawsterau symud, sydd ag anabledd neu sy’n unig a/neu wedi’u 
hynysu, a’u cefnogi i gael at weithgareddau, gwasanaethau a chyfleusterau 
cymunedol a chysylltu â nhw 

• Ceir cysylltiadau a llwybrau clir rhwng cymorth cymunedol a gwasanaethau statudol. 
 
Darparu adnoddau i fudiadau sy’n cynnig gwasanaethau cymunedol 
O ran presgripsiynu cymdeithasol: mae’n glir bod gwerth enfawr ynghlwm â hyn i helpu’r 
rheini sy’n unig neu wedi’u hynysu. Serch hynny, y llynedd fe wnaethom nodi bod 
mudiadau trydydd sector sy’n derbyn atgyfeiriadau presgripsiynu cymdeithasol yn gweld 
cynnydd mawr yn y galw ond yn ei chael yn anodd delio gyda’r cynnydd hwn oherwydd 
toriadau yn eu cyllid, gan arwain at gau gwasanaethau hanfodol a diffyg darpariaeth ar 
gyfer teuluoedd ac unigolion mewn angen. Nid yw’r broblem hon ddim agosach at gael ei 

https://www.wcva.org.uk/media/5813050/draft_budget_1718_final_c.pdf


datrys. Mae adnoddau yn y maes hwn yn aml yn mynd at y gwasanaethau sy’n atgyfeirio at 
gymorth cymunedol, yn hytrach na’r rheini sy’n darparu’r cymorth, felly rhaid i fudiadau gau 
eu drysau pan na allant fforddio talu eu biliau. Ymhellach, yn aml, prin y cynhelir trafodaeth 
ar y cyd ynghylch yr hyn sy’n gweithio mewn presgripsiynu cymdeithasol ac yn aml gofynnir 
i’r sector ddarparu gwasanaethau heb i’r sector gael llawer o lais, neu ddim llais o gwbl, yn 
eu dyluniad.  
 
Gwella negeseuon y llywodraeth i greu effeithiau positif 
Mae Cytûn wedi amlygu sut y gall negeseuon y llywodraeth fod yn bwysig i helpu unigolion 
mewn cymunedau i deimlo cyfrifoldeb tuag at ei gilydd. Mae pwyslais cryf ar ddiogelu pobl 
agored i niwed (h.y. osgoi unrhyw ymyrraeth a allai eu niweidio), ar breifatrwydd (e.e. drwy 
negeseuon cryf ynghylch GDPR) ac ar beryglon agor y drws i ddieithriaid yn gallu achosi 
canlyniadau niweidiol anfwriadol. Mae tuedd i gredu mai dim ond ‘yr awdurdodau’ neu’r 
rheini â hyfforddiant neu statws penodol a all estyn allan at rywun mewn trafferth, oherwydd 
ofn (sy’n aml yn cael ei chwyddo) sgil-effeithiau cyfreithiol posib os yw cymdogion yn 
gwneud hynny heb ‘awdurdod’ neu wahoddiad. Tra mae diogelu, preifatrwydd a diogelwch i 
gyd yn bwysig, felly hefyd gymorth cymunedol, cyfeillgarwch a chymdogrwydd. Mae’n 
bwysig sicrhau nad yw negeseuon gan y Llywodraeth ynglŷn â’r naill yn arwain at niwed 
anfwriadol i’r llall. 
 
Byddai’n dda gweld ymgyrchoedd ar y cyd rhwng y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn 
hyrwyddo cymdogaeth dda. Gwelir y rhain yn aml adeg argyfwng (annog pobl i sicrhau bod 
cymdogion yn iawn yn ystod eira trwm, llifogydd, streiciau gwasanaethau cyhoeddus, ayyb) 
ond gellid eu hyrwyddo ar adegau ‘arferol’ hefyd. 
 
Cwestiwn 18:  A ydych chi’n cytuno â’n dull arfaethedig? Os nad ydych, beth 
fyddech chi’n ei awgrymu fel arall? 
 
Sylwadau: 
 
Bydd angen rhagor o fanylion ynghylch y gweithredoedd yn y strategaeth cyn y gallwn roi 
barn bendant; serch hynny, o ran mesurau ataliol sy’n ymyrryd cyn i unigrwydd ac 
ynysigrwydd ymwreiddio, cytunwn fod hyn yn well i’r unigolyn ac yn fwy costeffeithiol. 
  

 
Cwestiwn 19:  A ydych chi’n ymwybodol o enghreifftiau o ymyriadau llwyddiannus 
yng Nghymru, neu’r tu hwnt, yr ydych yn credu y dylem ni fod yn eu hystyried?  
Sylwadau: 
 
Roedd llawer o brosiectau yr oedd Cymunedau yn Gyntaf yn arfer eu hariannu yn effeithiol 
am drechu unigrwydd ac ynysigrwydd. Tra nad oeddynt o reidrwydd yn trechu tlodi 
ariannol, roeddynt yn aml yn trechu tlodi o ran unigrwydd ac ynysigrwydd yn effeithiol iawn. 
 
Mae Partneriaeth Penrhys wedi parhau â model partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf rhwng 
grwpiau cymunedol lleol, awdurdodau statudol lleol, yr eglwys, darparwyr addysg a llawer o 
bartneriaid eraill i gefnogi cymuned sydd yn dal i fod â llawer o broblemau ond sydd heb 
lawer o unigrwydd ac ynysigrwydd, gan fod pobl yn cael eu denu at amrywiaeth enfawr o 
weithgareddau cymunedol. Mae’r Bartneriaeth bellach yn gweithredu heb lawer o arian 
cyhoeddus, gan ddibynnu at sgiliau a doniau lleol, a’u hannog a’u datblygu. 
 

https://www.facebook.com/Penrhys


Enghraifft arall yw’r Dusty Forge, a gymerwyd drosodd gan ACE yn Nhrelái, Caerdydd, fel 
rhan o raglen ehangach o waith a ddeilliodd yn wreiddiol o raglen Cymunedau yn Gyntaf. 
Enghraifft wledig yw Cyngor Cymuned Llanbadarn Fynydd ym Mhowys, sydd, diolch i’r 
brwdfrydedd i achub y siop gymunedol, y caffi a’r orsaf betrol, wedi creu cymuned glos a 
chydweithredol mewn ardal wledig brin iawn ei phoblogaeth. 
 
Mae menter Ffrind i Mi yng Ngwent, a ddathlwyd yng Ngwobrau GIG Cymru yn 2018, yn 
cynnwys partneriaid amrywiol o’r sector statudol a’r trydydd sector, gan gynnwys 
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent. Mae wedi bod yn effeithiol wrth fynd i’r afael ag 
unigrwydd ac ynysigrwydd a gellid ystyried addasu’r dull mewn rhannau eraill o Gymru. 
 

 
Cwestiwn 20:  A oes ffyrdd eraill y gallem ni eu defnyddio i fesur unigrwydd ac 
ynysigrwydd cymdeithasol? 
 
Sylwadau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cwestiwn 21:  Hoffem wybod eich safbwyntiau ar yr effeithiau y byddai ein dull arfaethedig 
o fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn eu cael ar y Gymraeg, ac yn 
benodol cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol 
na’r Saesneg.  
 
Pa effeithiau ydych chi’n credu fyddai yna? Sut gellid cynyddu effeithiau cadarnhaol, neu 
liniaru effeithiau negyddol?  

  
Sylwadau: 
 
Darparwyd y sylwadau isod i ni gan Menter Iaith. 
 
Mae’n siomedig nad yw’r ddogfen ymgynghori hon yn sôn am ddarpariaeth Gymraeg, nac 
am bolisi Llywodraeth Cymru ei hun ar y Gymraeg. Dylai’r Gymraeg fod yn ystyriaeth 
drosfwaol ym mhob proses gynllunio o hyn ymlaen a dylid ei nodi’n benodol ym mhob 
dogfen gynllunio. 
 
Dyma sut mae’r strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr yn dechrau: 
 
‘Mae ymateb i’r her o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn galw am newidiadau 
pellgyrhaeddol. Mae angen gwthio’r ffiniau a chymryd camau uchelgeisiol fel bod mwy o 

http://www.aceplace.org/our-place-dusty-forge
http://llanbadarnfynydd.org/
http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1191/Ffrind%20i%20mi%20%20Friend%20of%20mine%20Aneurin%20Bevan.pdf
https://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-welsh-language-strategy-cy.pdf


bobl yn dysgu a defnyddio’r Gymraeg. Mae’r strategaeth hon yn adeiladu ar y sylfeini sydd 
eisoes yn eu lle ac yn ein symud ymlaen i’r cam nesaf yn ein taith ieithyddol. Rydym wedi 
nodi tair thema strategol ar gyfer gwireddu’r weledigaeth hon. 
 
1. Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 
2. Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 
3. Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun 
 
Er mwyn llwyddo i wireddu’r weledigaeth bydd angen gweithredu o dan y tair thema, a deall 
y gydberthynas rhyngddynt.’  
 
Mae is-themâu ynghlwm wrth bob un o’r tair thema sy’n berthnasol i’r ymgynghoriad hwn fel 
y gwelwn yn y ddelwedd isod. 
 

 
 

 
‘Os wyt ti’n siarad â dyn mewn iaith mae’n ei ddeall, mae’n mynd i’w ben. Os wyt ti’n siarad 
ag ef yn ei iaith ei hun, mae’n mynd i’w galon.’: Nelson Mandela.  
 
Yn y bôn, dyma beth sydd angen nid yn unig ei gyflawni ond, yn bwysicaf, ei hwyluso. Dylai 
gallu rhywun i gyfathrebu yn ei ddewis iaith gael ei ystyried fel angen corfforol a bod yn 
ganolog wrth asesu anghenion unrhyw unigolyn pan fydd yn cael at wasanaethau yn ein 
cymunedau amrywiol yng Nghymru.  
 
 
Cynllunio ar gyfer y Gymraeg o’r dechrau 
Mae adran 6.1 o’r ddogfen Ymchwil gwasanaethau gofal sylfaenol cyfrwng Cymraeg 2014, 
gan Beaufort Research i Gomisiynydd y Gymraeg, yn nodi’r canlynol: 
 
6.1 ‘Ceir tystiolaeth am y ddolen gyswllt rhwng iaith a gofal gydag enghreifftiau sy’n 

awgrymu bod ansawdd y gofal i ddefnyddwyr bregus weithiau’n cael ei gyfaddawdu 
oherwydd methiant i gyfathrebu yn eu hiaith gyntaf.’ 

 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/Health%20Inquiry%20-%20Beaufort%20Research%20Report.pdf


Felly mae’n hanfodol bod y ‘cynnig rhagweithiol’ ar gael yn y pwynt mynediad – h.y. pan fo 
gwasanaeth ar gael yng Nghymru, y dylid cynnig y gwasanaeth hwnnw yn Gymraeg ac yn 
Saesneg. Â’r ddogfen uchod ymlaen i nodi pam mae hyn yn hanfodol a’r ffordd y mae’n 
gwneud gwahaniaeth i’r defnyddiwr gwasanaeth pan fo’r cynnig rhagweithiol ar gael.  
 
Gall iaith fod yn rhwystr sy’n atal unigolyn rhag gallu cymryd rhan lawn yn y gymuned. Mae 
felly angen i ni gael gwared â’r rhwystr a pheidio atal na llesteirio mynediad oherwydd diffyg 
darpariaeth iaith o’r dechrau. 
 
Dylai’r prif ymdrech ddigwydd wrth gynllunio unrhyw brosiect ac nid rhywbeth y meddylir 
amdano dim ond pan fo’r gwasanaeth wedi’i sefydlu. 
 
Dylid gofyn cwestiynau’n gynnar iawn wrth gynllunio unrhyw brosiect: 
 

• Pwy fydd yn darparu’r prosiect hwn ac a all y rheini wneud hynny yn Gymraeg ac yn 
Saesneg? 

 
• Os ddim, pa hyfforddiant / swyddi newydd ar gyfer darparwyr gwasanaeth 

dwyieithog y mae arnom eu hangen er mwyn bod yn barod o’r cychwyn cyntaf?  
 

• A oes rheolwyr llinell yn eu lle i gefnogi’r gwasanaeth dwyieithog? 
 

• Os ddim, pa hyfforddiant / swyddi newydd ar gyfer rheolwyr gwasanaeth dwyieithog 
y mae arnom eu hangen er mwyn bod yn barod o’r cychwyn cyntaf? 

 
Dylai’r gwaith cynllunio hwn hefyd fod yn rhan annatod o broses gynllunio ariannol unrhyw 
brosiect a dylai adnoddau digonol fod ar gael i sicrhau’r angen i gynllunio ar gyfer 
gwasanaeth cwbl ddwyieithog – sut bynnag y mae hwnnw’n edrych yng nghymunedau 
amrywiol Cymru. 
 
Wrth edrych ar ddata ynghylch siaradwyr Cymraeg ar lefel ward a gwybodaeth leol am 
ddarpar wirfoddolwyr Cymraeg gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol lleol, dylid gallu barnu a 
ellid darparu gwasanaeth yn ddwyieithog. Byddai hyn hefyd yn darparu gwybodaeth am ba 
gamau y dylid eu cymryd i sicrhau y byddai gwasanaeth dwyieithog ar gael – e.e. 
hyfforddiant ymwybyddiaeth o iaith, gwersi Cymraeg i Oedolion, sesiynau gloywi iaith. Dylid 
sefydlu partneriaethau â chanolfannau rhanbarthol Cymraeg i Oedolion a Mentrau Iaith yn 
gynnar iawn wrth ystyried prosiectau ymyrraeth lle mae ansicrwydd neu ddiffyg gwybodaeth 
a gallu i ddarparu prosiectau yn Gymraeg. 
 
 
Sicrhau lledaeniad daearyddol a demograffig gwasanaethau Cymraeg. 
Dylai’r cynnig rhagweithiol fod ar gael ym mhob cymuned ledled Cymru – ble mae dwysedd 
siaradwyr Cymraeg yn isel i ble mae’n uchel. Does dim un ardal yng Nghymru heb 
siaradwyr Cymraeg. Felly, ni ddylai fod ardal yng Nghymru lle nad yw gwasanaeth ar gael 
yn Gymraeg. Ni ddylai dull seiliedig ar y galw, pan fo iaith dan sylw, fod yn ystyriaeth 
mwyach. Yn hytrach, dylid canolbwyntio ymdrechion ar sicrhau bod y gefnogaeth ar gael 
yng Ngwynedd gymaint ag y mae yn Sir Fynwy. 
 
Gweler hefyd ymateb WCVA i gwestiynau 10 a 12. 
 



 
Cwestiwn 22:  Esboniwch hefyd sut yr ydych yn credu y gellid llunio neu newid y dull 
arfaethedig er mwyn cael effeithiau cadarnhaol neu fwy o effeithiau cadarnhaol ar 
gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na’r 
Saesneg, a dim effeithiau andwyol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg ac ar drin y 
Gymraeg yn ddim llai ffafriol na’r Saesneg.  
 

 
Sylwadau: 
 
Eto, diolch i Menter Iaith am y sylwadau hyn 
 
Effeithiau ar y Gymraeg a thrin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na’r Saesneg 
Heb gynllunio cynnar mae yna nifer o oblygiadau. Pe bai corff yn dod o dan Safonau’r 
Gymraeg, gallent wynebu cwyn ffurfiol ac ymchwiliad gan Gomisiynydd y Gymraeg. Dylid 
cynnar Asesiadau o’r Effaith ar Iaith ym mhob prosiect yn y cam cynllunio i sicrhau bod yr 
holl beryglon yn cael eu lleddfu a dylent fod yn rhan o gamau monitro ystyrlon rheolaidd. 
 
Effeithiau ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg 
Drwy gynllunio ieithyddol rhagweithiol a gofalus o’r cychwyn cyntaf, dylai’r effeithiau ar 
hyder ym mhob gwasanaeth ddod i’r amlwg. Bydd mwy o hyder, heb os, yn cyfrannu at 
agweddau eraill ar themâu Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr. 
 

 
Cwestiwn 23:  Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y gofod hwn i’w 
nodi: 

 
Sylwadau: 
 
Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu cyfraniadau at ein hymateb: 
 

• Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 
• Chwaraeon BME Cymru 
• Cymdeithas Chwaraeon Cymru 
• Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful 
• Cytûn 
• Cymdeithas Cludiant Cymunedol 
• Prosiect Volunteering for Wellbeing 
• Menter Iaith 
• Cymunedau Digidol Cymru 

 
Byddem yn fwy na pharod i drafod y mater hwn ymhellach â swyddogion a/neu bwyllgorau 
pe bai hynny o gymorth. 
 

  
 

  


